
คูมือกระบวนงานที่ 108 

ช่ือกระบวนงาน : การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 

 

หนวยงานท่ีใหบริการ : เทศบาลตําบลสารภี   อําเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม   กระทรวงมหาดไทย  

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ผูท่ีจะทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงดวยกําลังไฟฟา จะตองขอรับอนุญาตตอพนักงานเจาหนาท่ี

กอน เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงทําการโฆษณาได โดยใหพนักงานเจาหนาท่ีออกใบอนุญาตใหแกผูขอรับอนุญาต และ

ใหมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขลงในใบอนุญาตวาดวยเวลา สถานท่ี และเครื่องอุปกรณขยายเสียงและผูรับอนุญาตตอง

ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดนั้น โดยหามอนุญาตและหามใชเสียงโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงในระยะใกลกวา 

100 เมตร จากโรงพยาบาล วัดหรือสถานท่ีบําเพ็ญศาสนกิจ และทางแยกท่ีมีการสัญจรไปมาคับค่ังอยูเปนปกติ 

และหามใชเสียงโฆษณาในระยะใกลกวา 100 เมตร จากบริเวณโรงเรียนระหวางทําการสอน  ศาลสถิตยุติธรรมใน

ระหวางเวลาพิจารณา ผูยื่นคําขอใบอนุญาติจะตองยื่นคํารองตามแบบ ฆ.ษ. 1 ตอเจาพนักงานตํารวจเจาของทองท่ี

กอนมาดําเนินการ 

ชองทางการใหบริการ 

 สถานท่ีใหบริการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลสารภ 156 หมูท่ี ๔ ตําบลสารภี 
อํ า เภ อสา รภี  จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ หม /ติ ด ต อด ว ยตน เอ ง                   
ณ หนวยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร 
ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถานท่ีใหบริการ 
สํานักเขตทุกแหงของกรุงเทพมหานคร/ติดตอดวยตนเอง ณ 
หนวยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร 
ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถานท่ีใหบริการ 
สํานักงานเทศบาลทุกแหง/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร 
ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

 

 

 

 

 

 



ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 1 ชั่วโมง 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ี
รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูมีใบอนุญาตใหมีเพ่ือใชเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน
ประสงคจะใชเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน มายื่นตอ
เจาหนาท่ีเพ่ือตรวจสอบคํารองและเอกสารประกอบคําขอ 
(หมายเหตุ: (ท่ีทําการปกครองอําเภอเปนผูรับผิดชอบ)) 

10 นาที - 
 

2) การพิจารณา 
เจาหนาท่ีรับเรื่องเสนอความเห็นตามลําดับชั้นจนถึงพนักงาน
เจาหนาท่ีผูออกใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: (ท่ีทําการปกครองอําเภอเปนผูรับผิดชอบ)) 

20 นาที - 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
พนักงานเจาหนาท่ีลงนามในใบอนุญาตใหทําการโฆษณาโดย
ใชเครื่องขยายเสียง ชําระคาธรรมเนียม และรับใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: (ท่ีทําการปกครองอําเภอเปนผูรับผิดชอบ)) 

30 นาที - 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออก
เอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 3 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 3 ฉบับ 
หมายเหตุ (พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล 
(กรณีผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจงเปนนิติบุคคล)) 

- 

3) 
 

หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย (กรณีผูประกอบการไม
สามารถมาย่ืนคําขอดวยตนเอง) พรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 3 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออก
เอกสาร 

4) 
 

แบบคํารองตามแบบ ฆ.ษ.1 ท่ีเจาพนักงานตํารวจเจาของทองท่ี
แสดงความคิดเห็นแลว 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 3 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งการใชเครื่องขยายเสียง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 3 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม  
(บาท / รอยละ) 

1) โฆษณากิจการท่ีไมเปนไปในทํานองการคา 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 10 บาท  
 

2) โฆษณาท่ีเปนไปในทํานองการคา (โฆษณาเคลื่อนท่ี) 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 60 บาท  
 

3) โฆษณาท่ีเปนไปในทํานองการคา (โฆษณาประจําท่ี) 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 75 บาท  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) สํานักงานเทศบาลตําบลสารภี 156 หมูท่ี ๔ ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
(หมายเหตุ: -) 

2) ท่ีทําการปกครองอําเภอทุกแหง 
(หมายเหตุ: -) 

3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

 

 



แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
 

หมายเหตุ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช่ือกระบวนงาน: การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง สํานักการสอบสวนและ

นิติการ 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

 1) พ.ร.บ.  ควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา : - 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ : 0.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน : สําเนาคูมือประชาชน 18/07/2015 08:00  

           การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง  เทศบาลตําบลสารภี 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 


